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Administració Local Diputació

Núm. 4825
diPUtAció de GirOnA 
Promoció Econòmica - Diplab

Anunci d’aprovació de la convocatòria per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis 
Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) 2020-2023 

El Ple d’aquesta Diputació, en sessió de data 07 de maig de 2019, va 
aprovar la convocatòria per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals 
de Promoció Econòmica (XSLPE) 2020-2023, el text de les quals es 
transcriu íntegrament a continuació:

“Convocatòria per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Pro-
moció Econòmica (XSLPE) 2020-2023

1. Objecte i finalitat 
La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Promoció Econòmi-
ca, té com a línies d’actuació prioritàries la col·laboració en projectes 
relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament eco-
nòmic integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial.
Atesa l’experiència positiva dels darrers exercicis, la Diputació de 
Girona vol consolidar i potenciar la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica per millorar la capacitació dels municipis i 
de les comarques en la realització de polítiques locals de promoció 
econòmica.
A aquest efecte, el Servei de Promoció Econòmica ha elaborat la con-
vocatòria per a l’adhesió a la XSLPE.

2. Destinataris 
Poden presentar-se a la convocatòria objecte d’aquestes bases:
a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona.
b) Els consells comarcals de la demarcació de Girona.
c) Les entitats que tinguin delegada la promoció econòmica dels 
ajuntaments o consells comarcals de la demarcació de Girona. En 
aquest cas caldrà un certificat de secretaria de l’ajuntament o consell 
comarcal que acrediti que tenen delegada la promoció econòmica.

3. Requisits i documentació a presentar 
En el moment de presentar la sol·licitud, els ens locals participants 
en la convocatòria han d’acreditar el compliment dels requisits que 
estableixen les bases reguladores.
La sol·licitud d’adhesió a la XLSPE per al període 2020-2023 caldrà 
presentar-la amb el formulari normalitzat annex, disponible al web 
de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), en què s’accepten les 
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condicions d’adhesió establertes a les bases i a la convocatòria, amb 
els drets i obligacions que s’hi esmenten.

4. Termini de presentació 
El termini de presentació començarà l’endemà de la data de publi-
cació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i restarà 
obert fins a l’acabament del període d’adhesió, en data 31 de desem-
bre de 2023.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat dispo-
nible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EA-
CAT), han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat 
validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta 
de Catalunya.

5. Termini de resolució i notificació 
El departament de Promoció Econòmica elevarà, a mesura que es 
presentin les sol·licituds, proposta de resolució al President de la 
Diputació que dictarà les resolucions corresponents. Aquestes seran 
notificades a les entitats locals peticionàries.

6. Règim de recursos 
Contra la notificació de l’acord esmentat, les entitats locals poden 
interposar, directament, recurs contenciós administratiu davant del 
jutjat contenciós administratiu de Girona en el termini de dos mesos 
comptats a partir de l’endemà de la notificació de la resolució. Po-
testativament i amb caràcter previ, els interessats poden interposar 
recurs de reposició en el termini d’un mes comptat a partir de l’en-
demà de la notificació de la resolució.

7. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputa-
ció i en el BOPG.
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al-
legacions contra les bases específiques, l’estimació de les quals hagi 
de comportar un canvi en les seves determinacions.”

Girona, 4 de juny de 2019 

Miquel Noguer i Planas 
President en funcions 

Administració Local Diputació


